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สรุปสาระส าคัญการประชุมสภาท้องถิ่น 

การประชุมสภาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

ก าหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ และให้มีอ านาจตีความ 

วินจิฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติ เพื่อด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น 

เมื่อมีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือกรณีที่ ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ ให้

ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย และใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าข้อโต้แย้งที่

เกิดขึ้นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการ

ประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย

พิจารณา ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอต่อนายอ าเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ

นายอ าเภอให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่า

ราชการจังหวดัเพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

1. การประชุมสภาคร้ังแรก 

1.1 ก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังแรก (ข้อ 6) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ก าหนดว่า ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นครบตามจ านวนแล้ว กรณีเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มา

ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ซึ่ง

ตามมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ. 2552 ประกอบข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ก าหนดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก

ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจ านวนแลว้ 
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สิ่งที่ตอ้งท าในการประชุมสภาครั้งแรก คือ 

     1. ปฏิญาณตนในที่ประชุม 

     2. เลือกประธานสภาท้องถิ่น 

     3. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 

     4. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 

     5. ก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งช่ัวคราว 

ตามระเบียบฯ ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ก าหนดให้มีผู้ด ารงต าแหน่งช่ัวคราว

ดังนี้ 

      1.2.1 ประธานสภาท้องถ่ินชั่วคราว 

      ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่น

ช่ัวคราว แต่หากผู้มีคุณสมบัติตาม (1) ไม่ยอมท าหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาท าหน้าที่แทน และใน

กรณีที่มสีมาชิกสภามีอายุสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้ใชว้ิธีจับสลาก 

     - หนา้ที่ประธานสภาช่ัวคราว 

        1. น าสมาชิกกล่าวค าปฏิญาณตน 

        2. ด าเนินการเลอืกประธานสภาท้องถิ่น 

        3. รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภาลงมต ิ

     - การพ้นจากต าแหน่งประธานสภาช่ัวคราว 

           การพ้นจากต าแหน่งประธานสภาช่ัวคราวนั้น ก าหนดให้พ้นจากต าแหน่งในกรณี

ที่ผู้วา่ราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่ตั้งประธานสภาเทศบาล 

     1.2.2 เลขานุการสภาท้องถ่ินชั่วคราว 

        ให้ปลัดขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น 

1.3 สรุปขั้นตอนปฏิบัติในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ตามข้อ 7 ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม

ถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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       1. เมื่อผู้วา่ราชการจังหวัดเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมฯ เป็น

ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว (ข้อ 7 วรรคหนึ่ง) 

      2. หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับเป็นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้

เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามล าดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมฯ เป็นประธานสภา

ท้องถิ่นชั่วคราว (ข้อ 7 วรรคหนึ่ง) 

        3. กรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่า 1 คน ให้ใช้วิธีจับฉลาก (ข้อ 7 

วรรคสอง) 

      4. วิธีการจับฉลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว (ข้อ 7 วรรคสาม) 

      5. ประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราวท าหน้าที่ประธานที่ประชุม น าสมาชิกสภาท้องถิ่น

ปฏิญาณตน และด าเนินการเลอืกประธานสภาท้องถิ่น 

2. การเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการท้องถิ่น 

สรุปขั้นตอนการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

1. วิธีการเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 8 วรรคหนึ่ง) 

    1.1 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า

สมควรใหเ้ป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 

    1.2 การเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาฯ แต่ละ

คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว (สมาชิก 1 คน เสนอได้ 1 ชื่อ สมาชิกแต่ละคนเสนอได้ทุกคนไม่

จ ากัดจ านวน) 

    1.3 วิธีการเสนอชื่อและการรับรอง ให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

2. วิธีการลงคะแนน (ข้อ 8 วรรคหนึ่ง) 

    2.1 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกประธานสภาท้องถิ่น จากชื่อที่ได้รับการเสนอ

และรับรองแล้ว โดยวิธีเขียนช่ือตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ 

    2.2 ให้ประธานที่ประชุมเชญิสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน ช่วยตรวจนับคะแนน 

    2.3 ตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานที่ประชุม ประกาศคะแนนตอ่ที่ประชุมสภาฯ 

    2.4 ผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
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    2.5 ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด โดยใช้วิธี

เดิม 

    2.6 ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ใหใ้ช้วธิีจับสลากเฉพาะผู้

ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

    2.7 วิธีการจับฉลากให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน

เสียก่อนวา่จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะ

เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับ

จ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียง

บัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

3. การแต่งตั้งและการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 9) 

    การเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

นายอ าเภอแล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้

ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแตง่ตัง้ปฏิบัติหนา้ที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 

4. การพ้นจากต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว (ข้อ 10 (2)) 

    ส าหรับเทศบาล เมื่อผู้วา่ราชการจังหวัดมีค าสั่งแตง่ตั้งประธานสภาเทศบาล 

5. การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 11 วรรคหนึ่ง) 

    5.1 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้ องถิ่น 

เลขานุการสภาท้องถิ่น 

    5.2 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 12 วรรคหนึ่ง) 

           ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

6. การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น (ข้อ 11 วรรคหนึ่ง) (ข้อ 13) 

    6.1 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    6.2 การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกจากพนักงานหรือข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา

ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น (ข้อ 18 วรรคหนึ่ง) 

    6.3 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น

ช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 

    6.4 อ านาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น (ข้อ 19 อนุ (1) ถึง (9)) 
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    6.5 ในการประชุมสภาท้องถิ่น ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยน าความในข้อ 13 ข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแตก่ารลงคะแนนเลอืกใหก้ระท าโดยวิธียกมือ (ข้อ 19 วรรคสอง) 

7. ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี

การเสนอชื่อผูส้มควรได้รับการแตง่ตัง้เพียงต าแหนง่ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก (ข้อ 14) 

8. กรณีต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น

จากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น (ข้อ 15) 

    ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่วา่ง ดังนี้ 

    (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก

ประธานสภาท้องถิ่นหรอืรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่วา่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่ง

ว่างลง 

    (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่

ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มขีึน้คราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

    (3) ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และ

เป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ด

วันนับแตว่ันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 15 วรรคสอง) 

9. อ านาจหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 16) 

10. อ านาจหน้าที่รองประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 17) 

9. การก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแตล่ะสมัย (ข้อ 11 (2)) 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(1) ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด

แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี

ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
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การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นก าหนด (ข้อ 11 วรรคสอง) 

11. การรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 11 วรรคสาม) 

      ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแตว่ันเลือก 

3. การประชุมสภาท้องถ่ิน หมวด 2 ข้อ 20 ถงึ ข้อ 36 

3.1 ประเภทของการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ 20) 

3.2 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าป ี(ข้อ 21) 

3.3 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ 22) 

3.4 การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุม (ข้อ 23) 

3.5 การส่งระเบียบวาระการประชุม (ข้อ 24) 

3.6 การตรวจสอบองค์ประชุม การลงช่ือเขา้ประชุม การเลื่อนการประชุม (ข้อ 25) 

3.7 กรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น และรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรอือยู่แตไ่ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (ข้อ 26 วรรคหนึ่ง) 

3.8 กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ 26 

วรรคสอง) 

3.9 การจัดระเบียบวาระการประชุม (ข้อ 27) 

3.10 การด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ (ข้อ 28) 

3.11 การสั่งปิดประชุมของประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 29) 

3.12 การสั่งหยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราว (ข้อ 30) 

3.13 การประชุมลับ (ข้อ 31) 

3.14 การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภปิรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น (ข้อ 32) 

3.15 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ 33 – ข้อ 35) 

3.16 การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ (ข้อ 36) 

4. การเสนอญัตติ 

4.1 ญัตติม ี2 ประเภท (ข้อ 37) คือ 

      1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ 
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     2) ญัตติรา่งขอ้บัญญัติ 

4.2 การเสนอญัตติ (ข้อ 38 - ข้อ 39) 

4.3 การบรรจุญัตติของประธานสภา (ข้อ 40) 

4.4 ข้อห้ามในการเสนอญัตติ (ข้อ 41 – ข้อ 42) 

4.5 ร่างขอ้บัญญัติ (ข้อ 43) 

4.5 ร่างขอ้บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ข้อ 44) 

4.6 การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติ (ข้อ 45) (ข้อ 47) 

4.7 ค าอนุมัตหิรอืไม่อนุมัตริ่างขอ้บัญญัติท้องถิ่นช่ัวคราว (ข้อ 46) 

4.8 กรณีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ (ข้อ 48) (ข้อ 53) 

4.9 ญัตติรา่งขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมตริับหลักการแลว้ (ข้อ 49 - ข้อ 52) 

4.10 ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหนง่ (ข้อ 54) 

4.11 การขอถอนญัตติหรอืค าแปรญัตติ (ข้อ 55 – ข้อ 56) 

4.12 การตกไปของญัตตกิรณีสภาท้องถิ่นครบวาระหรอืมีการยุบสภาท้องถิ่น (ข้อ 57) 

5. งบประมาณ 

5.1 ญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณ (ข้อ 58) 

5.2 การแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติงบประมาณ (ข้อ 59) 

5.3 ข้อห้ามการแปรญัตติ (ข้อ 60 – ข้อ 61) 

5.4 การเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อลงมติ (ข้อ 62) 

6. การอภิปราย 

6.1 การกล่าวถ้อยค าในที่ประชุมสภา (ข้อ 63) 

6.2 การปิดอภิปราย (ข้อ 65) 

6.3 การเตอืนให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมของประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 66) 

6.4 หลักเกณฑ์การอภิปราย (ข้อ 67 – ข้อ 72) 

7. การลงมติ 

7.1 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมต ิ(ข้อ 73) 

7.2 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย (ข้อ 74) 

7.3 การเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับ (ข้อ 75) 
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7.4 การตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ (ข้อ 76) 

7.5 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (ข้อ 77) 

7.6 ล าดับการลงมติ (ข้อ 78) 

7.7 การแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอน ๆ (ข้อ 79) 

7.8 การสอบถามความเห็นที่ประชุมในเรื่องที่เสนอของประธานสภาท้องถิ่น (ข้อ 80) 

7.9 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง (ข้อ 82) 

7.10 การปฏิบัติเมือ่การนับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว (ข้อ 81) 

7.11 การลงมติกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสีย (ข้อ 83) 

7.12 การนับคะแนนเสียง (ข้อ 84 – ข้อ 86) 

8. กระทู้ถาม (หมวด 7 ข้อ 87 ถงึ ข้อ 102) 

8.1 ความหมายและประเภทกระทู้ 

      กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงหรอืนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผูบ้ริหารท้องถิ่น 

      กระทู้ถามม ี2 ประเภท คือ 

    1) กระทู้ถามทั่วไป 

    2) กระทู้ถามด่วน 

8.2 หลักเกณฑ์การตัง้กระทู้ถาม 

    1) แตล่ะกระทู้ที่ผู้ตัง้และซักถามได้เพียงคนเดียว 

    2) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได้ 1 กระทู้ ยกเว้นประธานสภาท้องถิ่น

อนุญาต 

    3) ต้องไม่มลีักษณะต้องหา้ม 8 ประการ ดังนี้ 

        (1) มีความเชงิประชด เสียดสี หรอืแกล้งกล่าวใส่รา้ย 

        (2) เคลือบคลุม หรอืเข้าใจยาก 

        (3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรอืได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรอืที่ตกไป 

        (4) เป็นเรื่องที่มปีระเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมผีูเ้สนอมาก่อน 

        (5) เพื่อให้ออกความเห็น 



9 
 

        (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 

        (7) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 

        (8) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ราชการ 

    4) ท าเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อเสนอ

ล่วงหน้า และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งกระทู้ให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระ

ภายใน 7 วัน นับแต่สง่กระทู้ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

8.3 กระทู้ถามด่วน 

       1) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวประโยชน์ส าคัญหรือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน

กระทบประชาชนอย่างรา้ยแรงที่จะต้องรบีชี้แจง และด าเนินการโดยทันที 

       2) ประธานสภาท้องถิ่นต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับก าหนดเวลาตาม

ความส าคัญและความสนใจของประชาชน 

      3) ประธานสภาท้องถิ่นต้องอนุญาตใหถ้ามกระทู้ถามดว่นก่อน (ตามล าดับ) 

      4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นตอบแล้ว ผูต้ั้งกระทู้ซักถามได้อีก 3 ครั้ง 

8.4 การสิน้ผลของกระทู้ถาม 

      1) การถอนกระทู้ถาม 

           (1) ผูต้ั้งกระทู้ถามมสีิทธิถอนเมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นัน้ยื่นกระทู้ถามในเรื่องนัน้อีก 

(2) ผูต้ั้งกระทู้ถามไม่ถาม/ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอนกระทู้ถามนัน้ 

      2) กระทู้ถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผู้ตัง้กระทู้ถามสิน้สุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไป 

8.5 การตอบกระทู้ถาม 

      1) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับ

ประโยชน์ส าคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน 

      2) ผู้บริหารท้องถิ่นขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อม

ก าหนดเวลาที่จะตอบ หากนานเกินไป (สภาท้องถิ่นมีสทิธิก าหนดเวลาให้ตอบได้) 

8.6 กระทู้ที่ยังไม่ตอบระงับไป 

      1) ครบวาระสภาท้องถิ่น 

      2) ยุบสภาท้องถิ่น 

      3) ปิดสมัยประชุม 
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      4) ผูบ้ริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

9. คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน (หมวด 8 ข้อ 103 ถงึ ข้อ 116) 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 3 - 7 คน 

2) คณะกรรมการวสิามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

ท้องถิ่น มีจ านวน 3 - 7 คน 

การตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้

เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแตง่ตัง้เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจ านวน

กรรมการวิสามัญทั้งหมด 

9.1 หนา้ที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

      คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่

ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีเศษ 

      คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร 

9.2 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

      1) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้ 

      2) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 

คน ส่วนกรณีที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

      3) การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแตท่ี่ประชุมมมีตเิป็นอย่างอื่น 

      4) สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดตา่ง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(2) คณะกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ 

(3) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

9.3 การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

      คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
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1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 

2) ตาย 

3) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผูน้ั้นสิ้นสุดลง 

4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึน้ใหม่ หรอืงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิน้ลง 

5) สภาท้องถิ่นมีมติใหพ้้นจากหน้าที 

10. การรักษาความสงบเรียบร้อย (หมวด 9 ข้อ 117 ถงึ ข้อ 122) 

11. การแถลงนโยบาย 

  11.1 การขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 123) 

11.2 การซักถามและการอภปิรายของสมาชิกสภาท้องถิ่น (ข้อ 124) 

11.3 สิทธิอภิปรายตอบข้อซักถามหรอืข้อคัดค้านของผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อ 125) 

11.4 หลักเกณฑ์การอภิปราย (ขอ้ 126) 

12. บทเฉพาะกาล (ข้อ 127 – ข้อ 132) 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
 

 

 

 



๑ 
พระราชบญัญตั ิ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไ้ขถึงฉบบัที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------ 
ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็นปีที่ ๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการเทศบาลใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอมของ

สภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖” 
 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๖ และบรรดากฎหมาย กฎ 

ขอ้บงัคบัอ่ืนๆในส่วนท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา ๔ 
1 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปี นับแต่วนัท่ีไดม้ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแลว้ หา้มมิใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี
ในส่วนท่ีบญัญติัถึงการแต่งตั้งก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้ง ถ่ิน

น้ัน และใหบ้รรดาบุคคลท่ีเป็นก านัน ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน พน้จาก

ต าแหน่งและหน้าท่ีเฉพาะในเขตทอ้งถ่ินน้ันดว้ย 
ในเขตเทศบาลต าบลใด ถา้หมดความจ าเป็นท่ีจอ้งตอ้งมีต าแหน่งก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ย

ผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล หรือสารวตัรก านัน ใหร้ฐัมนตรีประกาศยกเลิกต าแหน่งดงักล่าวใน

ราชการกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕  ใหเ้ทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ในวนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี คงมีฐานะเป็นเทศบาล

ต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามท่ีเป็นอยู ่แลว้แต่กรณีมีอ านาจหน้าท่ีและอยูใ่นบงัคบัแหง่

พระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๖  บรรดาเทศบญัญติัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราช บัญญติัจดัระเบียบ

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๗๖ พระราชบญัญติัเทศบาล พุทธศกัราช ๒๔๘๑ และพระราชบญัญติั

เทศบาลพุทธศกัราช ๒๔๘๖ หรือโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน ใหค้งใชบ้งัคบัได ้
                                                           
1 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทน โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒ 
ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดเทศบญัญติัดงักล่าวในวรรคก่อนไมช่ าระค่าปรบัใหน้ าบทบญัญติั

มาตรา๖๐ วรรคทา้ยแหง่พระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนที่ ๑ 
การจดัตัง้เทศบาล 

มาตรา ๗ เมื่อทอ้งถ่ินใดมีสภาพอนัสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลใหจ้ดัตั้งทอ้งถ่ินน้ันๆเป็น

เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบญัญติัน้ี 
ใหเ้ทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๘ 
2 เมื่อมีการจดัตั้งเทศบาลตามพระราชบญัญติั น้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งเป็น

เทศบาล 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยูก่่อน

วนัท่ีจดัตั้งเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีปลดัเทศบาล และใหป้ฏิบติัหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ าเป็นไดเ้ป็น

การชัว่คราว จนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 

มาตรา ๙ 
3 เทศบาลต าบล ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็น

เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๐ 
4 เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั  หรือทอ้งถ่ินชุมนุม

ชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอนัตอ้งท าตาม

พระราชบญัญติัน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง 

มหาดไทยน้ันใหร้ะบุชื่อและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๑   เทศบาลนครไดแ้ก่ทอ้งถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่หา้หมื่นคนข้ึนไป ทั้งมี
รายไดพ้อควรแก่การท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามพระราชบญัญติัน้ีและซ่ึงมี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหร้ะบุช่ือและเขตของเทศบาลไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๑๒  
5
 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ การ

เปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหก้ระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหก้ านัน ผูใ้หญ่บา้น 

ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ในทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาล

                                                           
2 ความในมาตรา ๘  พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๙๙และ โดยมาตรา ๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
3 ความในมาตรา ๙ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๕  พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
4 ความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เดิมถูกยกเลิกและ
ความใหม่แทน โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
5 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๓ 
ตามวรรคหน่ึงส้ินสุดอ านาจหน้าท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงน้ันเมื่อพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัท่ี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบ้งัคบัเป็นตน้ไป 
 

มาตรา ๑๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ทอ้งถ่ินซึ่งได้

ยกฐานะเป็นเทศบาลแลว้อาจจถกูเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกไดโ้ดย ท าเป็นประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย 
ทอ้งถ่ินท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ใหพ้น้จากสภาพแหง่เทศบาลเดิมนับ

แต่วนัท่ีไดถ้กูเปล่ียนแปลงฐานะเป็นตน้ไป บรรดาทรพัยสิ์น หน้ี สิทธิ และสิทธิเรียกรอ้งของเทศบาล

เดิม ใหโ้อนไปเป็นของเทศบาลใหมใ่นขณะเดียวกนัน้ัน และบรรดาเทศบญัญติัท่ีไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อน

แลว้คงใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป 
ในการยุบเลิกเทศบาลใหร้ะบุถึงวิธีการจดัทรพัยสิ์นไวใ้นประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันดว้ย 

 

ส่วนที่ ๒ 
องคก์ารเทศบาล 

มาตรา ๑๔ 
6 องคก์ารเทศบาลประกอบดว้ยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

บทที่ ๑ 
สภาเทศบาล 

มาตรา ๑๕ 
7 สภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามจ านวน

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนยีสิ่บส่ีคน 

ผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ จะตอ้งไมเ่ป็น

ผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไมว่า่ทางตรงหรือทาง 

ออ้มในสญัญาหรือกิจการท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนัรบัสมคัรเลือกตั้ง 
ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดและยงัมิไดม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมอียู ่
 

มาตรา ๑๖  
8 สมาชิกสภาเทศบาลใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละส่ีปี นับแต่วนัเลือกตั้ง  ถา้

ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้
                                                           
6 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
7 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๔ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสภาเทศบาลผูเ้ขา้มาแทนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๑๗  ก่อนเขา้รบัหน้าท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภา

เทศบาลวา่จะรกัษาไว ้และปฏิบติัตามซึ่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ทั้งจะซ่ือสตัยสุ์จริตและ

ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๑๘  สมาชิกสภาเทศบาลยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลน้ัน และจะตอ้ง

ปฏิบติัหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอ่ยูใ่นความผกูมดัแหง่อาณติัมอบหมายใดๆ 
 

มาตรา ๑๘  ทวิ 
9 สมาชิกสภาเทศบาลตอ้งไมเ่ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือ

ทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาลน้ันเป็นคู่สญัญาหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่เทศบาล น้ันหรือท่ีเทศบาล

น้ันจะกระท า 
 

มาตรา ๑๙ 
9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกนัโดยไมม่ีเหตุอนัสมควร 
(๖) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘ ทว ิ
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา

ซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไมส่งบเรียบรอ้ยแก่เทศบาลหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภา

เทศบาล โดยมีสมาชิดสภาเทศบาลจ านวนไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูเ่ขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และ มติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียง ไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหส้มาชิกภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูม้ี

สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน เห็นวา่สมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ดไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ดส้ินสุดลงตาม มาตรา (๔) 

(๕) หรือ (๖) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสอบสวนและวินิจฉยัโดยเร็วค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลส้ินสุดลงตาม (๘) พรอ้มทั้งหมด ใหถื้อวา่เป็น

การยุบสภาเทศบาล 
                                                                                                                                                                                           
8 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
9 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๕ 
มาตรา ๒๐  สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งผูว้า่

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
10
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูใ่นต าแหน่งจนครบอายุของสภา

เทศบาล 
 

มาตรา ๒๐ ทว ิ
11
นอกการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล

และรองประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๒) ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
(๓) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
(๔) สภาเทศบาลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ีจะ

น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่งหรือสภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบน้อย

หรือ สวสัดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมป่ฏิบติัการหรือปฏิบติักรไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่

เขา้ช่ือเสนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สามในส่ีของ

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี ใหพ้น้จากต าแหน่งนับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลมีมติ 
ผูซ้ึ่งพน้จากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) 

จะด ารงต าแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอกัไมไ่ดต้ลอดอายุของสภาเทศบาลน้ัน 
ใหป้ระธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลท่ีไดร้บัเลือกใหมอ่ยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระของผูซ้ึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวา่ง

ลงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา ๒๐ ทว ิใหส้ภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลข้ึนแทน

ต าแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 
 

มาตรา ๒๑  ประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าท่ีกระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ

ประธานสภาเทศบาลไมอ่ยู ่หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้
 

มาตรา ๒๒ ในเมื่อประธานและรองสภาเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม ใหส้มาชิกสภาเทศบาล 

เลือกตั้งกนัเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมน้ัน 
 

มาตรา ๒๓ ใหก้ระทรวงมหาดไทยวางระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลไว ้
 

                                                           
10 มาตรา ๒๐ วรรคสอง ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทน โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
11 มาตรา ๒๐ ทว ิและมาตรา ๒๐ ตรี เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๖ 
มาตรา ๒๔ 

12 ในปีหน่ึงใหม้ีสมยัประชุมสามญัสี่สมยั สมยัประชุมสามญัครั้งแรกและ วนัเริ่ม
ประชุมสมยัสามญัประจ าปีใหส้ภาเทศบาลก าหนด 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งก าหนดใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดม้า ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 

ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัประกาศผลการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครบตามจ านวนแลว้ และใหท่ี้

ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
กรณีท่ีสภาเทศบาลไมอ่าจจดัใหม้ีการประชุมครั้งแรกไดต้ามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือ

มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไมอ่าจเลือกประธานสภาเทศบาลได ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจเสนอ

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหม้ีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึง ๆ ใหม้ีก าหนดไมเ่กิน สามสิบวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก

จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๕  โดยปกติใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลตามสมยั

ประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
ในกรณีท่ียงัไมม่ีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไมเ่รียกประชุมตาม

กฎหมาย ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมและเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
 

มาตรา ๒๖  นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เมื่อเห็นวา่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่

เทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจ านวนไมต่ า่

กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกท่ีอยูใ่นต าแหน่งก็ดี อาจท าค ารอ้งยืน่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ขอใหเ้ปิด

ประชุมวสิามญั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา ถา้เห็นสมควรก็ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเรียกประชุม

วสิามญัได ้
สมยัประชุมวสิามญัใหก้ าหนดไมเ่กินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 

มาตรา ๒๗ 
13 การประชุมสภาเทศบาล ตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมน่้อยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

มาตรา ๒๘ การลงมติวนิิจฉยัขอ้ปรึกษาน้ัน ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นประมาณ เวน้แต่จะ

มีบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในพระราชบญัญติัน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึงยอ่มมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้มีจ านวนเสียงลงคะแนน

เท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

มาตรา ๒๙ หา้มมิใหส้ภาเทศบาลประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือ
เรื่องท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเร่ืองการเมืองแหง่รฐั 

 

                                                           
12 ความในมาตรา ๒๔ ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
13 ความในมาตรา ๒๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๗ 
มาตรา ๓๐ การประชุมของสภาเทศบาลยอ่มเป็นการเปิดเผยตามลกัษณะ ท่ีจะไดก้ าหนด

ไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาล 
14
เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกนัไมต่ า่กวา่หน่ึงในสามของจ านวน

สมาชิกท่ีมาประชุม รอ้งขอใหท้ าการประชุมลบั ก็ใหป้ระธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมลบัได้

โดยไมต่อ้งขอมติท่ีประชุม 
 

มาตรา ๓๑  15 ในท่ีประชุมสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถ้ามนายกทศ
มนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ อนัเกี่ยวกบัการงานในหน้าท่ีได ้แต่ นายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรียอ่มทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมต่อบ เมื่อเห็นวา่ขอ้ความน้ัน ๆ ยงัไมค่วรเปิดเผย

เพราะเก่ียวกบัความปลอดภยั หรือประโยชน์ส าคญัของเทศบาล 
 

มาตรา ๓๒ 
16 สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามญั

ของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผูเ้ป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวสิามญั

ของสภาเทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อนัอยูใ่นอ านาจ

หน้าท่ีของสภาเทศบาล แลว้รายงานต่อสภาเทศบาล 
ในการตั้งคณะกรรมการวสิามญัตามวรรคหน่ึง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูเ้ป็น

หรือมิไดเ้ป็นสมาชิก เพื่อใหส้ภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัไดไ้มเ่กินหน่ึง

ในส่ีของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตั้งข้ึนตามวรรคหน่ึง จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบติัการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได ้
 

มาตรา ๓๒ ทวิ  
17 ในกรณีกิจการ อ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของเทศบาลหรือ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูห่รือ

นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อใหม้ีการออกเสียงประชามติในทอ้งถ่ินได ้และ

ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชน

วา่จะเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบกิจการส าคญัในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคหน่ึง  ซึ่งมิใชเ่รื่องท่ีขดัหรือ
แยง้ต่อกฎหมาย การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกบัตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลใด คณะ

บุคคลหน่ึงโดยเฉพาะจะกระท ามิได ้
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีใหม้ีผลเป็นเพียงการใหค้ าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือ

นายกเทศมนตรีในเรื่องน้ัน 

                                                           
14 ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง ใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
15 ความในมาตรา ๓๑ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
16 ความในมาตรา ๓๒ ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
17 มาตรา ๓๒ ทวเิดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๘ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่

ดว้ยการออกเสียงประชามติ 
 

มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมต่ า่กวา่

ก่ึงจ านวนของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหใ้ชร้ะเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาเทศบาลโดย

อนุโลม 
มาตรา ๓๔ 18 - ๓๕ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ 
19 (ยกเลิก) 

มาตรา ๓๖   (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๗

20 - มาตรา ๓๘ (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๙

21 - มาตรา ๔๐ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๑

22 - มาตรา ๔๔ (ยกเลิก) 
มาตรา ๔๕

23 - มาตรา ๔๗ (ยกเลิก) 

บทที่ ๒ ทวิ 24 
นายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ ทวิ
 25 ใหเ้ทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 

มาตรา ๔๘ ตรี
 26 – จตัวา (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ เบญจ  27 บุคคลผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตอ้งมีคุณสมบติั
และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

และตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑)  มีอายุไมต่ า่กวา่สามสิบปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง 

                                                           
18 ความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
19 บทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี และมาตรา ๓๖ ยกเลิกโดยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
20 ความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก โดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
21 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
22 มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
23 มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
24 บทท่ี ๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
25 ความในมาตรา ๔๘ ทว ิถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
26 ความในมาตรา ๔๘ ตรี และมาตรา ๔๘ จตัวา ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๖ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
27 ความในมาตรา ๔๘ เบญจ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๙ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไมต่ า่กวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกรฐัสภา 
(๓) ไมเ่ป็นผูท่ี้พน้จากต าแหน่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้

เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีกระท ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไมถึ่งหา้ปีนับถึงวนั
รบัสมคัรเลือกตั้ง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซึ่งถกูใหพ้น้จากต าแหน่ง

เน่ืองจากกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

มาตรา ๔๘ ฉ
 28 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๔๘ สตัต 
29 ใหน้ายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วนัเลือกตั้งและมี ระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  
 

มาตรา  ๔๘ อฏัฐ  
30 นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชส่มาชิกสภา

เทศบาลเป็นผูช้ว่ยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดต้าม

เกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑) เทศบาลต าบล ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ใหแ้ต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไ้มเ่กินสี่คน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่

สมาชิกสภาเทศบาลได ้โดยในกรณีเทศบาลต าบลใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสองคน ในกรณี

เทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวนรวมกนัไมเ่กินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแ้ต่งตั้งไดจ้ านวน

รวมกนัไมเ่กินหา้คน 
 

มาตรา ๔๘ นว  รองนายกเทศมนตรีตอ้งมีคุณสมบติัและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 

๔๘ เบญจ 
 

มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเขา้ รบัหน้าท่ี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุม

สภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
กรณีท่ีไมม่ีผูด้ ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา

เทศบาลถกูยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคญัและจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งปล่อยใหเ้น่ินชา้ไป จะกระทบ

                                                           
28 ความในมาตรา ๔๘ ฉ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
29 ความในมาตรา ๔๘ สตัต ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
30 ความในมาตรา ๔๘ อฏัฐมาตรา ๔๘ นวและมาตรา ๔๘ ทศใชค้วามใหม่โดยมาตรา ๓๑ พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๑๐ 
ต่อประโยชน์ส าคญัของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็

ได ้เมื่อไดม้ีการเลือกประธานสภาเทศบาลแลว้ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล 

เพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไมม่ีการลงมติภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีมีการเลือก

ประธานสภาเทศบาล 
การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรี ใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดย นายก  

เทศมนตรตีอ้งจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรแจกใหส้มาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 
หากนายกเทศมนตรีไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได ้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้

ใหน้ายกเทศมนตรจีดัท านโยบายแจง้เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนภายในเจ็ดวนั โดย

ใหน้ าวธีิการแจง้ค าสัง่ทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมา

ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีเชน่น้ีใหถื้อวา่นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแลว้ 
ใหน้ายกเทศมนตรี จดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต้่อสภา

เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรแีละรายงานแสดงผลการปฏิบติังานใหป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลดว้ย 
 

มาตรา ๔๘ เอกาทศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผูซ้ึ่งนายกเทศมนตรี

มอบหมายมีสิทธิเขา้ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงขอ้เท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบังานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มาตรา ๔๘ ทวาทศ  สมาชิกจ านวนไมน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยูม่ี

สิทธิเขา้ช่ือเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหน้ายกเทศมนตรีแถลง

ขอ้เท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอนัเกี่ยวกบัการบริหาราชการเทศบาลโดยไมม่ีการลงมติ 
ญตัติตามวรรคหน่ึงใหย้ืน่ต่อประธานสภาเทศบาล และใหป้ระธานสภาเทศบาลก าหนดวนั

ส าหรบัการอภิปรายทัว่ไป ซึ่งตอ้งไมเ่ร็วกวา่หา้วนัและไมช่า้กวา่สิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัญตัติ แลว้

แจง้ใหน้ายกเทศมนตรีทราบ 
 

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) 31 ก าหนดนโยบายโดยไมข่ดัต่อกฎหมาย และรบัผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เทศบญัญติั และนโยบาย 
(๒) สัง่ อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขา -   

นุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
(๕) รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
(๖) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

                                                           
31 ความในมาตรา ๔๘ เตรส วรรคหน่ึง ซ่ึงเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ถูกยกเลิกและใชค้วาม
ใหม่แทนโดยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑ 
มาตรา ๔๘ จตทุศ  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตอ้งไมก่ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั หรือ

รฐัวสิาหกิจ เวน้แต่ต าแหน่งท่ีด ารงตามบทบญัญติัแหง่กฎหมาย 
(๒) รบัเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั 

รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ การพาณิชยข์องเทศบาลหรือบริษัทท่ีเทศบาลถือหุน้ปฏิบติักบับุคคลใน

ธุรกิจการงานตามปกติ 
(๓) เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางออ้มในสญัญาท่ีเทศบาล น้ันเป็น

คู่สญัญา หรือในกิจการกระท าใหแ้ก่เทศบาลน้ัน หรือท่ีเทศบาลน้ันจะกระท า 
บทบญัญติัตามมาตรา น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงไดร้บัเบ้ียหวดั

บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ ์หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และมิใหใ้ชบ้งัคบั

กบักรณีท่ีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึงรบัเงินตอบแทนค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใดเน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรฐัสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภา

ทอ้งถ่ินอ่ืน หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นโดยต าแหน่ง 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(๔) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
(๕) กระท าการฝ่าฝืนตามมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๖) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยสัง่ให ้ พน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ ตรี 

วรรคหา้หรือมาตรา ๗๓ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจ านวนไมน่้อยกวา่สมาในส่ีของจ านวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่ นายกเทศมนตรี ไมส่มควรด ารงต าแหน่งต่อไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ในระหวา่งท่ีไมม่ีนายกเทศมนตรี ใหป้ลดัเทศบาลปฏิบติัหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเท่าท่ีจ า

เป็นไดเ้ป็นการชัว่คราวจนถึงวนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี
เมื่อมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัความเป็นนายกเทศมนตรีส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัสอบสวนและวนิิจฉยัโดยเร็ว ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 



๑๒ 
(๒) นายกเทศมนตรีมีค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(๕) 32 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๔๘ นว 
(๖) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ 
(๗) ถกูจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 
(๘) รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๗๓ 
33
 ใหน้ าความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใชบ้งัคบักบัการพน้จากต าแหน่งของท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรแีละเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
ใหน้ าความในวรรคสามของมาตรา ๔๘ ปัญจทศ มาใชบ้งัคบักบักรณี ของ รองนายก  

เทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีดว้ยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๘ สตัตรส  ใหน้ายกเทศมนตรีควบคุมและรบัผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและลกูจา้งเทศบาล 
 

มาตรา ๔๘ อฏัฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑)  ส านักปลดัเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลดัเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็น

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ใหป้ลดัเทศบาลคนหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาลและ

ลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรบัผิดชอบควบคุมดแูลราชการประจ าของเทศบาลให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี

มอบหมาย 
 

มาตรา ๔๘ วีสติ   อ านาจหน้าท่ีในการสัง่หรือการปฏิบติัราชการของรองนายกเทศมนตรี 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอ่าจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องนายกเทศมนตรีตามล าดบัท่ี

นายกเทศมนตรีจดัไวเ้ป็นผูร้กัษาราชการแทน ถา้ไมม่ีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไมอ่าจปฏิบติั

ราชการได ้ใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

                                                           
32 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส (๕) ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
33 ความในมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคสอง ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.เทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒) ๒๕๔๖ 



๑๓ 
อ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการท่ีนายกเทศมนตรีจะพึง

ปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่ใด หรือ

มติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องใด ถา้กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือค าสัง่

น้ัน หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรื่องน้ันไมไ่ดก้ าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือใหร้องนายกเทศมนตรีเป็นผูป้ฏิบติัราชการแทน

นายกเทศมนตรีก็ได ้แต่ถา้มอบใหป้ลดัเทศบาลหรือรองปลดัเทศบาลปฏิบติัราชการแทน ใหท้ าเป็น

ค าสัง่และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
การปฏิบติัราชการแทนนายกเทศมนตรีตามวรรคสาม ตอ้งกระท าภายใตก้ารก ากบัดแูล

และกรอบนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีก าหนดไว ้
มาตรา ๔๘ เอกวสีติ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ใหน้ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ

พนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

มาตรา ๔๘ ทวาวีสติ   ถา้ในเขตเทศบาลใด รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น

การสมควรใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลดัเทศบาล  รองปลดัเทศบาล หรือหวัหน้า

ส่วนราชการในเขตเทศบาลน้ันมีอ านาจเปรีบเทียบคดีละเมิดเทศบญัญติัได ้ใหร้ฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึง ใหน้ าบทบญัญติัแหง่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา

ความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เมื่อไดเ้ปรียบเทียบคดีใดแลว้ ใหร้ีบส่งบนัทึกการเปรียบเทียบ

พรอ้มดว้ยส านวนไปยงัพนักงานสอบสวนผูร้บัผิดชอบแหง่เขตทอ้งท่ีซึ่งเทศบาลน้ันตั้งอยูเ่พื่อ

ด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาโดยไมช่กัชา้ 
 

มาตรา ๔๘ เตวีสติ  34 เมื่อพน้ก าหนดเวลาหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดม้ี ประกาศ กระทรวง  

มหาดไทย  ยกฐานะทอ้งถ่ินใดเป็นเทศบาลแลว้ ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีอยา่งเดียวกบั

อ านาจหน้าท่ีของก านันและผูใ้หญ่บา้น  บรรดาท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมา ยวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  
หรือกฎหมายอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลใดมีทั้ง นายกเทศมนตรี  และก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 
แพทยป์ระจ าต าบล และสารวตัรก านัน ใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ีหรือกฎหมายอ่ืนในเขตเทศบาลต าบลตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๘ จตวีุสติ  35 เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ใหเ้ป็นไปตาม ระเบียบท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๔๘ ปัญจวีสติ  ในกรณีท่ีบทบญัญติัมาตราใดในพระราชบญัญติัน้ีกล่าวถึงคณะ

เทศมนตรีใหห้มายถึงนายกเทศมนตรี บทบญัญติัมาตราใดกล่าวถึงเทศมนตรีใหห้มายถึงรอง

                                                           
34 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
35 ความเดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๔ 
นายกเทศมนตรี เวน้แต่บทบญัญติัมาตราใดมีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนัหรือขดัแยง้กนักบับทบญัญติั

ในบทน้ี ใหใ้ชบ้ทบญัญติัในบทน้ีแทน 
บรรดาบทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ 

หรือค าสัง่ใดท่ีอา้งถึงคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใหถื้อวา่บทบญัญติัแหง่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ประกาศ หรือค าสัง่น้ัน อา้งถึงนายกเทศมนตรีตามบทน้ี ทั้งน้ี เท่าท่ี

ไมข่ดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแหง่บทน้ี 

ส่วนที่ ๓ 
หนา้ท่ีของเทศบาล 

บทที่ ๑ 
เทศบาลต าบล 

มาตรา ๔๙ 
36 (ยกเลิก) 

มาตรา ๕๐  37 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(๓) รกัษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(๔) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(๕) ใหม้ีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(๖) ใหร้าษฎรไดร้บัการศึกษาอบรม 
(๗) 38 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ 
(๘) 39 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันาธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(๙) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

40
 การปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  และค านึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท า

แผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ

น้ัน และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
                                                           
36 ความในมาตรา ๔๙ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
37 ความในมาตรา ๕๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
38 ความในมาตรา ๕๐ (๗) ใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
39  ความในมาตรา ๕๐ (๘) (๙) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 
40 มาตรา ๕๐ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๕ 
มาตรา ๕๑

41
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจดัท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๒) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๓) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(๔) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๙) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๒ 
เทศบาลเมือง 

มาตรา ๕๒ 42 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๕๓  43 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๐ 
(๒) ใหม้ีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
(๓) ใหม้ีโรงฆา่สตัว ์
(๔) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์รกัษาคนเจ็บไข ้
(๕) ใหม้ีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(๖) ใหม้ีและบ ารุงสว้มสาธารณะ 
(๗) ใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(๘) ใหม้ีการด าเนินกิจการโรงรบัจ าน าหรือสถานสินเชื่อทอ้งถ่ิน 

 

มาตรา ๕๔
44
ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจดัท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

                                                           
41  ความในมาตรา ๕๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
42 ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
43 ความในมาตรา ๕๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
44 ความในมาตรา ๕๔เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๔แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๖ 
(๒) ใหม้ีสุสานและฌาปณสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๕) ใหม้ีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ใหม้ีการสาธารณูปโภค 
(๗) จดัท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีส าหรบัหารกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ใหม้ีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 
(๑๑) ปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ยของทอ้งถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย ์

บทที่ ๓ 
เทศบาลนคร 

 มาตรา ๕๕ 
45 (ยกเลิก) 

 

มาตรา ๕๖  ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๕๓ 
(๒) ใหม้ีและบ ารุงการสงเคราะหม์ารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) 46

การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในรา้นจ าหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถาน

บริการอ่ืน 
(๕) จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรบัปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(๖) จดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสรา้ง 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจดัท ากิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได ้

 

                                                           
45 ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑)พ.ศ. ๒๕๔๓ 
46 ความในมาตรา ๕๖ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๑๗ 
บทท่ี ๓ ทวิ 47 

การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการรว่มกบับุคคลอ่ืน 
มาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

(๑) การน้ันจ าเป็นตอ้งท า และเป็นการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีด าเนินตามอ านาจ
หน้าท่ีอยูภ่ายในเขตของตน 

(๒) ไดร้บัความยนิยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจงัหวดัหรือ
สภาต าบลแหง่ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๕๗ ตรี  เทศบาลอาจท าการรว่มกบับุคคลอ่ืนโดยก่อตั้งบริษัทจ ากดั หรือถือหุน้ใน

บริษัทจ ากดัเม่ือ 
(๑) บริษัทจ ากดัน้ันมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค 
(๒) เทศบาลตอ้งถือหุน้เป็นมลูค่าเกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจด

ทะเบียนไว ้ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือ
สุขาภิบาลถือหุน้อยูใ่นบริษัทเดียวกนั ใหนั้บหุน้ท่ีถือน้ันรวมกนั และ 

(๓) ไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีเทศบาลถืออยูใ่นบริษัทจ ากดั ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากรฐัมนตรี  

วา่การกระทรวงมหาดไทย 
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหน่ึง ไมใ่ชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษัทจ ากดัท่ีเทศบาลรว่มก่อตั้ง

หรือถือหุน้น้ัน ไมม่ีเอกชนถือหุน้อยูด่ว้ย 

บทที่ ๔ 
สหการ 

มาตรา ๕๘ ถา้มีกิจการใดอนัอยูภ่ายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตั้งแต่สองแหง่ข้ึนไปท่ีจะ

รว่มกนัท าเพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยิง่ ก็ใหจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึนเรียกวา่  สหการ มีสภาพเป็นทบวง

การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูแ้ทนของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย 
การจดัตั้งสหการจะกระท าไดก็้แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะไดก้ าหนดชื่ออ านาจ

หน้าท่ีและระเบียบการด าเนินงานไว ้
การยุบเลิกสหการใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวธีิการจดัทรพัยสิ์นไวด้ว้ย 
 

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดร้บัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และอาจกูเ้งินไดภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา

๖๖ (๕) หรือ (๖) 

 
                                                           
47 ความในบทท่ี ๓ ทว ิมาตรา ๕๗ ทว ิมาตรา ๕๗ ตรี ถูกเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา ๕ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 



๑๘ 
ส่วนที่ ๔ 

เทศบญัญตั ิ

มาตรา ๖๐ 
48 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบญัญติัโดยไมข่ดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมาย ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบญัญติัใหเ้ทศบาลตราเทศบญัญติัหรือใหม้ีอ านาจตราเทศบญัญติั 

ในเทศบญัญติัน้ัน จะก าหนดโทษปรบัผูล้ะเมิดเทศบญัญติัไวด้ว้ยก็ได ้แต่หา้มมิใหก้ าหนด

เกินกวา่หน่ึงพนับาท 
 

มาตรา ๖๑ 49 เทศพาณิชยข์องเทศบาล ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั กิจการใดท่ีเทศบาลมีรายได้
หรือผลพลอยไดอ้นัเกิดจากการกระท าตามอ านาจหน้าท่ี จะไมต่ราเป็นเทศบญัญติัก็ได ้

 

มาตรา ๖๑ ทวิ 50 รา่งเทศบญัญติัจะเสนอไดก็้แต่โดย 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
(๓) ราษฎรผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอ

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูเ้สนอรา่งเทศบญัญติัตอ้งมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนาม

รบัรองไมน่้อยกวา่สองคน 
รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอไดต้่อเม่ือมีค ารบัรองของ

นายกเทศมนตร ี
 

มาตรา ๖๑ ตรี รา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงิน หมายความถึงรา่งเทศพาณิชยห์รือรา่งเทศ

บญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การจดัเก็บ ยกเลิก ลดเปล่ียนแปลง แกไ้ข ผ่อนหรือวางระเบียบการบงัคบัอนั

เก่ียวกบัภาษีอากร 
(๒) การเก็บรกัษาเงิน การจา่ยเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกูเ้งิน การค ้าประกนั หรือการใชเ้งินกู ้
(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงิน ทรพัยสิ์น การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์น

การจา้ง และการพสัดุ 
ในกรณีท่ีสงสยัวา่รา่งเทศบญัญติัใดเป็นรา่งเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเงินท่ีจะตอ้งมีค ารบัรอง

ของนายกเทศมนตรี ใหป้ระธานสภาเทศบาลเป็นผูว้นิิจฉยั 

                                                           
48 ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๕แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๕)พ.ศ. ๒๕๑๑ 
49 ความในมาตรา ๖๑ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยขอ้ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
50 ความในมาตรา ๖๑ ทว ิ๖๑ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๙ 
มาตรา ๖๒ 

51 ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีสภาเทศบาลไดม้ีมติเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติั
ใด ในกรณีเทศบาลต าบล ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอเพื่อส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งไปยงัผูว้า่

ราชการจงัหวดัพิจารณา 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งพิจารณาร่างเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึงใหเ้สร็จและส่งคืนประธาน  สภา

เทศบาลภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัร่างเทศบญัญติัน้ัน ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมพิ่จารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัร่างเทศบญัญติัดงักล่าว 
52
 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นชอบดว้ยกบัรา่งเทศบญัญติัตามวรรคหน่ึง ใหส้่ง

นายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติัต่อไป แต่ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัไมเ่ห็นชอบดว้ย ใหส้่ง

รา่งเทศบญัญติัน้ันพรอ้มดว้ยเหตุผล คืนไปยงัสภาเทศบาล  และใหส้ภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัคืนมา ถา้สภาเทศบาลมีมติยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิม

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งรา่งเทศ

บญัญติัน้ันใหน้ายกเทศมนตรีลงนามใชบ้งัคบัเป็นเทศบญัญติั และแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ

ต่อไป แต่ถา้สภาเทศบาลไมย่นืยนัภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้า่งเทศบญัญติัคืนจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หรือยนืยนัตามรา่งเทศบญัญติัเดิมดว้ยคะแนนเสียงน้อยกวา่สองในสามของ สมาชิกสภา

เทศบาลเท่าท่ีมีอยู ่ใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันเป็นอนัตกไป 
 

มาตรา ๖๒ ทวิ 53 (ยกเลิก) 
 

มาตรา ๖๒ ตรี  54 ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไมร่บัหลกัการแหง่รา่งเทศบญัญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีหรือรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ตั้งคณะ  

กรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวนสิบหา้คน เพื่อพิจารณาหาขอ้ยุติความขดัแยง้ โดย

แกไ้ข ปรบัปรุง หรือยนืยนั สาระส าคญัในรา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยน้ัน ทั้งน้ี ใหย้ดึถือ

หลกัเกณฑต์ามระเบียบกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประโยชน์ของทอ้งถ่ินและประชาชน

เป็นส าคญั 
คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอจ านวนเจ็ดคน 

และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิไดเ้ป็นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวนเจ็ดคน โดยใหแ้ต่งตั้งภายใน

เจ็ดวนันับแต่วนัท่ี สภาเทศบาล มีมติไมร่บัหลกัการ และให้ กรรมการทั้งสิบส่ีคนรว่มกนัปรึกษาและ

เสนอบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหน่ึง  ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการดงักล่าวภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัท่ีกรรมการครบจ านวนสิบส่ีคน 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเสนอบุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือประธานไดภ้ายในก าหนด  

เวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมป่ฏิบติั หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ว้า่

ราชการจงัหวดัตั้งบุคคลซึ่งมิไดเ้ป็นนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
                                                           
51 ความในมาตรา ๖๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๗ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
52 ความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม ยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓๙ แห่ง พรบ.เทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
53 ความในมาตรา ๖๒ ทว ิ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
54 ความในมาตรา ๖๒ ตรี  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  



๒๐ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และมิไดเ้ป็นสมาชิกขึ้ นท าหน้าท่ีเป็น กรรมการหรือ ประธานกรรมการ

ดงักล่าวใหค้รบจ านวน 
ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงพิจารณารา่งเทศบญัญติัใหแ้ลว้เสร็จ ภายในสิบหา้วนันับแต่

วนัท่ีแต่งตั้งประธานคณะกรรมกา รในคราวแรก แลว้ รายงาน ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีท่ี

คณะกรรมการไมส่ามารถพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหป้ระธานคณะกรรมการ

รวมรวมผลการพิจารณาแลว้วนิิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัส่งรา่งเทศบญัญติัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือประธาน

กรรมการในวรรคส่ีให้ นายกเทศมนตรี โดยเร็ว แลว้ให้นายกเทศมนตรี เสนอรา่งเทศบญัญติัดงักล่าว

ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทว ิภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก ผูว้า่ราชการ

จงัหวดั หากนายกเทศมนตรีไมเ่สนอรา่งเทศบญัญติัน้ันต่อสภาเทศบาลภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัรายงานต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสัง่ใหน้ายกเทศมนตรีพน้จากต าแหน่ง 

 

มาตรา ๖๒ จตัวา
55 ใหส้ภาเทศบาล พิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยตาม

มาตรา ๖๒ ตรี วรรคหา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บัรา่งเทศบญัญติัจาก นายก 

เทศมนตรี  หากสภาเทศบาล พิจารณาไมแ่ลว้เสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไมเ่ห็นชอบใหต้ราเทศ
บญัญติัน้ันใหร้า่งเทศบญัญติัน้ันตกไป และใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยในปีงบประมาณท่ี

แลว้ไปพลางก่อน ในกรณีเชน่วา่น้ี ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั เสนอรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ให้

มีค าสัง่ยุบสภาเทศบาล 
ในการพิจารณารา่งเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยของ สภาเทศบาล  การเสนอ การแปร

ญตัติ หรือการกระท าดว้ยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหส้มาชิกมีส่วนไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้มในการใช้

งบประมาณรายจา่ย จะกระท ามิได ้
 

มาตรา ๖๓ นอกจากท่ีไดม้ีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเทศบญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มื่อ

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้เจ็ดวนั เวน้แต่กรณีฉุกเฉิน ถา้มีความระบุไวใ้นเทศ

บญัญติัน้ันใหใ้ชบ้งัคบัทนัที ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

มาตรา ๖๔ ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลใหท้นัท่วงทีมิได ้คณะเทศมนตรี

อาจออกเทศบญัญติัชัว่คราวไดเ้มื่อไดร้บัอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั และเมื่อไดป้ระกาศไวโ้ดย

เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลแลว้ ก็ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
ในการประชุมสภาเทศบาลคราวต่อไปใหน้ าเทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเสนอต่อสภาเทศบาล

เพื่ออนุมติัถา้สภาเทศบาลอนุมติัแลว้ เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันก็เป็นเทศบญัญติัต่อไป ถา้สภาเทศบาล

ไมอ่นุมติั เทศบญัญติัชัว่คราวน้ันเป็นอนัตกไป แต่ทั้งน้ีไมก่ระทบถึงกิจการท่ีไดเ้ป็นไปในระหวา่งท่ีใช ้

เทศบญัญติัชัว่คราวน้ัน 
ค าอนุมติัและไมอ่นุมติัของสภาเทศบาลท่ีกล่าวน้ี ใหท้ าเป็นเทศบญัญติั 

                                                           
55 มาตรา ๖๒ จตัวา เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๑ 
ส่วนที่ ๕ 

การคลงัและทรพัยสิ์นของเทศบาล 

มาตรา ๖๕  งบประมาณประจ าปีของเทศบาลตอ้งตราข้ึนเป็นเทศบญัญติั ถา้เทศบญัญติั

งบประมาณออกไมท่นัปีใหม ่ใหใ้ชเ้ทศบญัญติังบประมาณปีก่อนน้ันไปพลาง 
ถา้ในปีใดจ านวนเงินซึ่งไดร้บัอนุญาตไว ้ตามงบประมาณปรากฏวา่ไมพ่อส าหรบัการใชจ้า่ย

ประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งรายรบัหรือรายจา่ยข้ึนใหมใ่นระหวา่งปีก็ได ้ใหต้ราข้ึนเป็น

เทศบญัญติังบประมาณเพิ่มเติม 
 

มาตรา ๖๖ 
56 เทศบาลอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรบั ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๓) รายไดจ้ากทรพัยสิ์นของเทศบาล 
(๔) รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
(๕) พนัธบตัร หรือเงินกู ้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
(๖) เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
(๗) เงินอุดหนุนจากรฐับาลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๘) เงินและทรพัยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
(๙) รายไดอ่ื้นใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้

การกูเ้งินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าไดต้่อเม่ือไดร้บัอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดร้บั
อนุมติัจากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแลว้ 

 

มาตรา ๖๗ 57 เทศบาลอาจมีรายจา่ยดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจา้ง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๔) ค่าใชส้อย 
(๕) ค่าวสัดุ 
(๖) ค่าครุภณัฑ ์
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสรา้ง และทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจา่ยอ่ืนใดตามขอ้ผกูพนัหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของรวงมหาดไทย 

                                                           
56 ความในมาตรา ๖๖ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๔๙๘ 
57 ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิ  58 การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจา่ยเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล

จะกระท าไดเ้มื่อไดร้บัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้า่ราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้ 
 

มาตรา ๖๗ ตรี  การจา่ยเงินตามมาตรา ๖๗ (๙) ถา้เป็นการช าระหน้ีเงินกูเ้มื่อถึงก าหนด
ช าระ เทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรพัยสิ์นของเทศบาลไมว่า่จะตั้งงบประมาณรายจา่ยประเภท

น้ีไวห้รือไม ่
 

มาตรา ๖๘ 
59 การจา่ยเงินค่าตอบแทนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล และการจา่ยเงินค่าเบ้ียประชุมแก่กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน ใหเ้ป็นไป

ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๖๙ ใหก้ระทรวงมหาดไทยตราระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคลงัรวมตลอดถึงวธีิการ

งบประมาณ การรกัษาทรพัยสิ์น การจดัหาประโยชน์จากทรพัยสิ์น การจดัหาพสัดุและการจา้งเหมาข้ึนได ้
 

มาตรา ๗๐ โดยปกติใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จดัใหม้ีการตรวจสอบการคลงั 

การบญัชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 

ส่วนที่ ๖ 
การควบคมุเทศบาล 

มาตรา ๗๑  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดแูลเทศบาลในจงัหวดัน้ันให้

ปฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ 

ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
ใหน้ายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีชว่ยผูว้า่ราชการจงัหวดัควบคุมดแูลเทศบาลต าบลในอ าเภอ

น้ันใหป้ฏิบติัการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย ในการน้ีใหม้ีอ านาจหน้าท่ีชี้ แจงแนะน า

ตกัเตือนเทศบาลต าบลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา

ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได ้
 

มาตรา ๗๒  
60 เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแหง่เทศบาลต าบล ในอ าเภอน้ัน  หรือผูว้า่ราชการ

จงัหวดัในกรณีแหง่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครเห็นวา่ นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี

ผูใ้ดปฏิบติัการของเทศบาลไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาล  หรือเสียหายแก่ราชการและ
นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั แลว้แต่กรณีไดช้ี้ แจงแนะน าตกัเตือนแลว้ไมป่ฏิบติัตาม 

นายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั  แลว้แต่กรณี มีอ านาจท่ีจะสัง่เพิกถอนหรือสัง่ใหร้ะงบัการปฏิบติั
ของนายกเทศมนตรี หรือรองนายก  เทศมนตรีน้ันไวก้่อนได ้แลว้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั รีบรายงาน

                                                           
58 ความในมาตรา ๖๗ ทว ิและมาตรา ๖๗ ตรี ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรา๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔)พ.ศ. ๒๕๐๕ 
59 ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
60 ความในมาตรา ๗๒ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 



๒๓ 
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบหา้วนั เพื่อใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยวนิิจฉยัสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 
ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน ไมก่ระทบกระเทือน

สิทธิของบุคคลภายนอกผูก้ระท าการโดยสุจริต 
 

มาตรา ๗๓  
61 ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่ นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธาน สภาเทศบาล  ปฏิบติัการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ
สวสัดิภาพของประชาชน ละเลยไมป่ฏิบติัตามหรือปฏิบติัการไมช่อบดว้ยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความ

ประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่ง  หรือแก่เทศบาล  หรือแก่ราชการ ใหเ้สนอ
ความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพรอ้มดว้ยหลกัฐาน รฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจใชดุ้ลพินิจสัง่ใหน้ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  หรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพน้จากต าแหน่งก็ได ้ค าสัง่ของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นท่ีสุด 

 

มาตรา ๗๔  
62 เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส่วนรวม ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะรายงานเสนอความเห็นต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได ้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและใหแ้สดงเหตุผลไวใ้นค าสัง่ดว้ย 
เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือวา่มีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบญัญติัน้ี ใหม้ีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลข้ึนใหมต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในส่ีสิบหา้วนั 
 

มาตรา ๗๕  ในเมื่อเห็นจ าเป็นท่ีจะใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวง  

มหาดไทยโดยตรง ก็ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อไดม้ีพระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดแูลของกระทรวงมหาดไทยตาม

ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัอนัเกี่ยวกบั

เทศบาลน้ัน ใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ี้รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๗ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

มาตรา ๗๕ ทวิ  
63 ใหม้ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบดว้ย  ปลดั 

กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมต ารวจ 

อธิบดีกรมสามญัศึกษา อธิบดีกรมวสิามญัศึกษา อธิบดีกรมการแพทย ์อธิบดีกรมอนามั ย ผูอ้ านวย 

                                                           
61 ความในมาตรา ๗๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๒)พ.ศ.๒๕๔๖ 
62 ความในมาตรา ๗๔  ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี ๑๐)พ.ศ.๒๕๔๒ 
63 ความในมาตรา ๗๕ ทว ิ จตัวา ถูกบญัญติัเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๔ 
การส านักงบประมาณ ผูอ้ านายการส่วนการปกครองทอ้งถ่ิน กรมมหาดไทยเป็นกรรมการโดย

ต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรฐัมนตรีวา่การะทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไมเ่กินหา้คน 
ใหผู้อ้ านวยการส่วนการปกครองทอ้งถ่ินกรมมหาดไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาล 
ใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหน้าท่ีใหค้ าปรึกษา และเสนอขอ้แนะน าแก่

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบักิจการเทศบาลโดยทัว่ไป 
 

มาตรา ๗๕ ตรี  64 กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี 

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งอีกได ้
 

มาตรา ๗๕ จตัวา นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ี

ปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
(๕) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่คดีความผิดท่ีเป็นลหุโทษ

หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
เมื่อกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพน้จากต าแหน่งก่อนวาระรฐัมนตรีวา่การกระทรวง  

มหาดไทยอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นแทนได ้
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลผูไ้ดร้บัแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยูใ่นต าแหน่งตาม

วาระเท่าผูท่ี้ตนแทน 
 

มาตรา ๗๕ เบญจ  ในการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล ถา้ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลไมอ่ยูใ่นท่ีประชุม หรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีปรึกษา

การเทศบาลท่ีมาประชุมเลือกกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

มาตรา ๗๕ ฉ  การประชุมทุกคราวตอ้งมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมาประชุมไมต่ า่

กวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคนหน่ึงใหม้ีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                           
64 ความในมาตรา ๗๕ ตรี และมาตรา ๗๕ จตัวา มาตรา ๗๕ เบญจ มาตรา ๗๕ ฉ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติั
เทศบาล (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



๒๕ 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๖ ใหส้มาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแหง่เทศบาลท่ีไดจ้ดัตั้งอยูแ่ลว้ในวนั

ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีพน้จากต าแหน่ง และใหด้ าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใหม่

ภายในก าหนดเวลาเกา้สิบวนันับแต่วนัใชพ้ระราชบญัญติัน้ี แต่ใหค้ณะเทศมนตรีท่ีพน้จากต าแหน่ง

ด าเนินกิจการในหน้าท่ีของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกวา่คณะเทศมนตรีท่ีแต่งตั้งข้ึนใหมจ่ะเขา้รบั

หน้าท่ี เวน้แต่เทศบาลใดรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่แต่งตั้งเจา้พนักงานเท่าจ านวนคณะ

เทศมนตรีแหง่เทศบาลน้ันเขา้ด าเนินกิจการแทน ก็ใหค้ณะเทศมนตรีน้ันพน้จากหน้าท่ี 

การรกัษาพระราชบญัญตั ิ

มาตรา ๗๗ ใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและใหม้ี

อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี
 


